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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1969/95
av den 10 augusti 1995
om ändring av förordning (EG) nr 1507/95 om undantag för nötköttssektorn från
förordning (EEG) nr 3665/87 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för
systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter och från förordning (EEG) nr
3719/88 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import
och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

och icke urbenat nötkött. Detta undantag bör alltsa
utsträckas till allt färskt eller fryst nötkött.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3290/94 av
den 22 december 1994 om de anpassningar och över
gångsåtgärder som krävs inom jordbrukssektorn för att
genomföra de avtal som slöts inom ramen för de multila
terala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan ('), särskilt
artikel 3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för nötkött (2), senast ändrad genom förord
ning (EG) nr 424/95 (3), särskilt artikel 15 i denna, och
med beaktande av följande:

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1507/95 (4)
föreskrivs ett undantag från artikel 4 och artikel 32.1 i
kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87 (% senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1384/95 (% och från
artikel 30.1 b i kommissionens förordning (EEG) nr
3719/88 Q, senast ändrad genom förordning (EG) nr
1 199/95 (8) varigenom tidsfristen under vilken produk
terna skall lämna gemenskapens tullområde förlängs från
sextio till nittio dagar för urbenat kött som hänför sig till
nummer 0201 30 00 100 i exportbidragsnomenklaturen.
Det har efter kontroll visat sig att samma avsättningspro
blem även gäller för andra produktformer av både urbenat

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Artikel 1 i förordning (EG) nr 1507/95 skall ersättas med
följande:
"Artikel 1

Genom undantag från artikel 30.1 b i i förordning
(EEG) nr 3719/88 och från artikel 4 och artikel 32.1 i
förordning (EEG) nr 3665/87 skall tidsfristen på sextio
dagar förlängas till nittio dagar för kött som omfattas
av nummer 0201 och 0202 i exportbidragsnomenkla
turen för jordbruksprodukter och för vilket en export
licens eller förutfastställelselicens, som har utfärdats

före den 1 maj 1995, har uppvisats som stöd för
exportdeklarationen eller vid den betalnings
deklaration som avses i artikel 25.1 i förordning (EEG)
nr 3665/87."
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 augusti 1 995.

Pa kommissionens vägnar
Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen
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